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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Köszönjük előadásaink iránti érdeklődését!
Ezzel az anyaggal szeretnénk megkönnyíteni a
programszervező kollégák munkáját.
Megtekinthető internet elérés nélkül is, illetve
nyomtatható szakterület, érdeklődési kör szerint.
Széles repertoárunkat az áttekinthetőség megkönnyítése
miatt osztottuk fel ilyen módon. A tartalomjegyzékben
található címekre kattintva az adott előadások rövid
ismertetői rögtön elérhetők.

A hivatalos szakma kivételes elismerése, hogy immár negyedik évada a Pesti Magyar Színház
koprodukciós partnere vagyunk, befogadta előadásainkat.
A Dvorák Patka Színház különleges és egyedi, mind a műfaji sokszínűségét, mind a produkciók
művészi, szcenikai megvalósításának minőségét tekintve. Az előadások legmagasabb szintű
kivitelezése érdekében fényhidat, díszletet építünk, megfelelő hangosítást biztosítunk, hogy az adott
térben - legyen az akár egy tornaterem, egy könyvtár kisterme, vagy akár egy iskolai tanterem, aula
- teljes színházi élményt nyújthassunk.
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NYÁRI AJÁNLÓ: SZABADTÉRI FESZTIVÁLOKRA,
FALUNAPRA, VÁROSNAPRA, SZÜRETI MULATSÁGRA
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Interaktív előadásaink kicsiket és nagyokat, magyar anyanyelvűeket
és külföldi turistákat egyaránt magával ragadnak,

Repertoárunkból az alábbi szabadtérre aktualizált előadásainkat ajánljuk:
Murphy velünk van!, Egypercesek, Tótágas történetek, Játsszunk pantomimet!, A Békakirály
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A BÉKAKIRÁLY
zenés játék
Grimm meséje alapján
3-10 éves gyerekeknek (45 perc)
Királyfi, Béka, Kérők: Dvorák Gábor
Királylány, Boszorkány: Patka Heléna
Játékmester: Dvorák Gábor
Színpadra írta és rendezte: Dvorák Gábor
Koprodukciós előadás a Pesti Magyar Színházzal.

A gyönyörű királylány eladósorba kerül, jönnek is a kérők messze földről, hogy elnyerjék a
kezét és vele együtt a fele királyságot. A királylány első látásra beleszeret az egyik királyfiba,
csakhogy szerelmét a gonosz boszorkány a próbatételek során csúf békává változtatja, s így míg a varázslat tart - nem lelhetnek egymásra. Ha azonban a királylány megcsókolná a békát,
megszűnne a gonosz átok...
Hogy így lesz-e, megtudhatjátok, ha eljöttök, s megnézitek a mesét!

Az előadást siket és nagyothalló, valamint külföldi nézők számára is ajánljuk!
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CSACSKA NYULACSKA
zenés mesejáték
3-10 éves gyerekeknek
(45 perc)
Nyuszifiú, Farkas, Játékmester:
Dvorák Gábor
Nyuszilány: Patka Heléna
grafika: Rása István
díszlet: Puskás Mihály
írta, rendezte: Dvorák Gábor
Koprodukciós előadás a Pesti Magyar Színházzal.

A történet egy nyulacska viszontagságairól szól, melyből megismerhetjük, hogyan kerül
bajba naivsága miatt, s miként szabadul reménytelennek tűnő helyzetéből.
„… egyszer, mikor a nyuszifiú éppen nincs otthon, jön a farkas, és elrabolja a nyuszilányt.
Elviszi a tanyájára, ketrecbe zárja, és készül, hogy megegye vacsorára...

Az előadást siket és nagyothalló, valamint külföldi nézők számára is ajánljuk!
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TÓTÁGAS TÖRTÉNETEK
- apró mesék 5-12 éveseknek (45 perc)
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Írta, rendezte és előadja:
Dvorák Gábor, Patka Heléna
Koprodukciós előadás a Pesti Magyar Színházzal.

A Tótágas történetek apró, humoros mesék láncolata, melyekben sajátságos képet kapunk a
minket körülvevő világról. Az előadás fejleszti a beleérző készséget.
A mesék tanítanak azon keresztül, hogy egy-egy cselekedet más nézőpontból egészen eltérő
megítélésű is lehet – a világ nem fekete-fehér!

„Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, a két lába
közt hátratekinteni: Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról.”(Örkény István)
Az előadást siket és nagyothalló, valamint külföldi nézők számára is ajánljuk!
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JÁTSSZUNK PANTOMIMET! (45-50 perc)
interaktív játék szavak nélkül óvodásoknak, kisiskolásoknak
Előadja: Dvorák Gábor és Patka Heléna

PÓDIUMSZÍNHÁZ
9. Feleségek felesége
10. De szeretnék...
11. Oly korban éltem én...
ÖNÉLETRAJZOK
13-19. REFERENCIÁK
12.

Gondoltátok-e?
A kimondott szavaknál jóval
többet mondanak el rólunk,
érzéseinkről, szándékainkról a
mozdulataink, az
arckifejezésünk és a
testtartásunk, még akkor is, ha
manapság a legtöbb ember nem
fordít elég figyelmet a szavakon
túli jelzésekre.
Dvorák Gábor
pantomimművésztől
megtanulhatjátok, hogyan lehet
különféle karaktereket
ábrázolni; láthatatlan tárgyakat,
élőlényeket megjeleníteni. Az
előadások felépítése: közös
tanulási szakaszban komikus
bemutató a tárgyteremtő
pantomimről. Asszociatív játék,
együttes "varázslás" a
metakommunikáció és a
gesztusok eszközeivel.
Vidám jelenetek, melyekben együtt kacaghatunk az emberi butaságon.
Interaktív dramatikus játék a gyerekekkel!
Az előadást siket és nagyothalló, valamint külföldi nézők számára is ajánljuk!
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EGYPERCESEK
/Groteszkek/ (10-100 éveseknek)
Előadja:
Dvorák Gábor
Patka Heléna
Írta és rendezte:
Dvorák Gábor

ÖNÉLETRAJZOK
13-19. REFERENCIÁK
12.

A darabot Örkény István Egyperces novellák című kötete,
valamint az író szellemisége ihlették.
Az előadás nem az ismert novellák dramatizált változata!
Az Egyperces novellák – Örkény szerint – egész regényekkel, sőt, regényciklusokkal felérő
alkotások, annak ellenére, hogy szembetűnően rövidek. Őszerinte nem azért rövidek, mert kevés a
mondanivalójuk, hanem mert kevés szóval szeretnének sokat mondani.
Ehhez hasonlóan az előadásban szereplő egy, vagy pár perces jelenetek is egyenként egy-egy kis
drámát sűrítenek magukba. A rövid humoreszkszerű epizódok az élet egy-egy kiragadott
eseményének, villanásnyi gesztusoknak, mozdulatoknak rendkívül tömör, lényegre törő ábrázolásai.

Az előadást siket és nagyothalló, valamint külföldi nézők számára is ajánljuk!
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MURPHY TÖRVÉNYEI
(10-100 éveseknek ajánljuk)
Írta, rendezte és előadja:
Dvorák Gábor

FELNŐTT , IFJÚSÁGI
7. Egypercesek
8. Murphy törvényei

Ha valami elromolhat, az el is romlik!

PÓDIUMSZÍNHÁZ
9. Feleségek felesége
10. De szeretnék...
11. Oly korban éltem én...

Vágyaink és a valóság
SOHA nem találkoznak.
Murphy optimista,
mi vagyunk pesszimisták.

ÖNÉLETRAJZOK
13-19. REFERENCIÁK
12.

Mosolyogj!
A holnap rosszabb lesz a mánál!

Az előadás a közismert Murphy könyvek szellemiségére épülő humoros történetek láncolata.
A jelenetek azon túl, hogy kacagtatóak és vidámak, minden esetben drámát is hordoznak magukban.
Az emberi butaság kikarikírozásával egy ”görbe tükör”-ben láthatjuk mindennapjaink fájdalmait,
örömeit, emberi gyarlóságainkat, vágyaink és a valóság ellentmondásait.

Az előadást siket és nagyothalló, valamint külföldi nézők számára is ajánljuk!
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Feleségek felesége
monodráma
Petőfiné Szendrey Júliáról
Írta: Patka Heléna
Dramaturg: Patka László
Jelmez: Sarkadi Nagy László
Rendezte: Dvorák Gábor
SZENDREY JÚLIA: Patka Heléna
PETŐFI hangja: Kaszás Attila

A "Feleségek felesége" című
monodráma a tragikus sorsú,
sokat szenvedett és sokat átkozott
Szendrey Júlia emlékének kíván
tisztelegni. Júlia és Petőfi
szerelmének különböző állomásai
- az atyai tiltás ellenére megkötött
esküvő és a koltói mézeshetek mellett az 1848-as
események és a márciusi
forradalom történései is
megelevenednek az est során.
Júlia naplójegyzetei, levelezése
és Petőfi Sándor néhány
költeménye segítségével
próbáljuk felidézni Szendrey
Júlia életének azon szakaszát,
amely Petőfihez, illetve a költő
halála után az emlékéhez
kapcsolódik.

- Az előadást ajánljuk rendhagyó irodalomóra keretében 10 év feletti diákoknak.
- Könyvtárak, irodalmi körök rendezvényeinek sorába.
- Aktuális megemlékezéshez, pódium- és kamaraszínházak vendégjátékaként.
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„De szeretnék gazdag
lenni…”
- József Attila est 10 év feletti diákoknak is ajánljuk
előadja: Patka Heléna
rendezte: Dvorák Gábor

ÖNÉLETRAJZOK
13-19. REFERENCIÁK
12.

„József Attila karakán, gyöngéd, izgága, emberi, mérges, ellágyuló, komoly és humoros lélek” - írta
róla Kosztolányi Dezső. Költészete és élete valóban ilyen sokszínű, izgalmas személyiségről
tanúskodik.
Az irodalmi összeállításban nem csupán József Attila költeményeiből, de kevésbé ismert prózai
alkotásaiból is hallhatunk részleteket. A versek és egyéb írások segítségével felidézzük a korán
árvaságra jutott költő gyermekkorát, a Mamához fűződő érzéseit, s József Attila viszonyát az őt
körülvevő világhoz.

„De szeretnék gazdag lenni
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni
Míg a cukrot szopogatnám,
Új ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.”

- Az előadást ajánljuk rendhagyó irodalomóra keretében 10 év feletti diákoknak.
- Könyvtárak, irodalmi körök rendezvényeinek sorába.
- Aktuális megemlékezéshez, pódium- és kamaraszínházak vendégjátékaként.
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„Oly korban éltem én…”
- Radnóti est - 14 év feletti diákoknak és felnőtteknek előadja: Patka Heléna
rendezte: Dvorák Gábor
A drámai ívű irodalmi összeállításban nem csupán Radnóti
Miklós kedvelt költeményeiből, de kevésbé ismert prózai
alkotásaiból is hallhatunk részleteket. Az Ikrek hava
segítségével felidézzük a korán árvaságra jutott költő
gyermekkorát, a Napló és a versek pedig betekintést
engednek a világháború rémséges esztendőibe, a
fogolytáborok embertelen mindennapjaiba…
„Akik kivégezték, nyilván nem tudták, hogy a kor egyik
legkitűnőbb költőjére lőnek. Ha tudták volna, nyilván még
egyszer belelőnek. A fasizmus és a kultúra kibékíthetetlen
ellenségei egymásnak.” – írta Hegedűs Géza.
„…Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár…”
- Az előadást ajánljuk rendhagyó irodalomóra keretében 14 év feletti diákoknak.
- Könyvtárak, irodalmi körök rendezvényeinek sorába.
- Aktuális megemlékezéshez, pódium- és kamaraszínházak vendégjátékaként.
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DVORÁK GÁBOR

PATKA HELÉNA

1976-ban kezdett pantomimmel foglalkozni, mestere
Kárpáthy Zoltán volt. 1976 és 1978 között a Thália
Színházban szerzett színházi tapasztalatokat, majd egy évvel
később színházrendezői vizsgát tett.
1982 óta hivatásos pantomimművész, pantomimtanár.
1984–88-ig főként Svájcban, Németországban és Ausztriában
dolgozott, tanított, majd itthon is rendszeresen tartott
kurzusokat. 1989 és 2002 között tanítványaival több
társulatot is alakított.
2002-ben Patka Helénával megalapították saját nevükkel
fémjelzett színházukat, a Dvorák Patka Színházat. A
békakirály, a Játsszunk pantomimet! és az Egypercesek című
előadásaikkal nagy sikert arattak, és visszatérő vendégei a
Miskolci Nemzeti Színháznak, a Pécsi Harmadik Színháznak,
a bécsi Gloria Theaternek és a szintén bécsi Collegium
Hungaricumnak. Emellett számos hazai színházban felléptek:
játszottak a Merlin Színház, a Bárka Színház, az IBS
Színpad, a Gyulai Várszínház, a Békés Megyei Jókai Színház,
az Esztergomi Várszínház, a Győri Nemzeti Színház, a
Holdvilág Kamaraszínház és a Komédium Színház színpadán
is. Előadásaikban többnyire rendezőként és színészként is
tevékenykedik, továbbá ő rendezi Patka Heléna előadóestjeit
is.
2000-től 2003-ig pantomimtanárként részt vett a Kabóca
Bábszínház bábszínész képzésében. Időközben siket és
nagyothalló gyerekekkel is foglalkozni kezdett.
2006-tól a Pesti Magyar Színiakadémián tanított színpadi
mozgást, 2007-ben pedig a békéscsabai Színitanházban tartott
pantomimkurzust. Ezt követően a Vígszínházban és a
Békéscsabai Jókai Színházban is koreografált, mimografált.
2015-től a Pesti Magyar Színház koprodukciós partnere.

1989–1992-ig a Veszprémi Petőfi Színházban
játszott gyerekszínészként. 1993 óta rendszeresen
foglalkozik versmondással, előadó-művészettel.
1996 és 1998 között a Nemzeti Színházban és a
Nemzeti Színiakadémián szerzett színházi
tapasztalatokat, majd 2003-ban színháztörténész
szakon diplomázott a Veszprémi Egyetem
Színháztudományi Karán.
2002-ben Dvorák Gáborral megalapították saját
nevükkel fémjelzett színházukat, a Dvorák Patka
Színházat. A békakirály, a Játsszunk pantomimet! és
az Egypercesek című előadásaikkal nagy sikert
arattak, és visszatérő vendégei a Miskolci Nemzeti
Színháznak, a Pécsi Harmadik Színháznak, a bécsi
Gloria Theaternek és a szintén bécsi Collegium
Hungaricumnak. Emellett számos hazai színházban
felléptek: játszottak a Merlin Színház, a Bárka
Színház, az IBS Színpad, a Gyulai Várszínház, a
Békés Megyei Jókai Színház, az Esztergomi
Várszínház, a Győri Nemzeti Színház, a Holdvilág
Kamaraszínház és a Komédium Színház színpadán
is.
Rendszeresen tart előadóesteket, és 2000-ben egy
önálló verseskötetet is megjelentetett Szívritmuszavarok címmel.
2014-től a Pesti Magyar Színiakadémián tanít,
2015-től a Pesti Magyar Színház koprodukciós
partnere.
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kérünk mindazoktól, akik segítségükkel lehetővé tették számunkra,
hogy itthon és külföldön is számtalan helyen sikerrel
bemutatkozhattunk, ám esetleg ebből a listából kimaradtak.
A videós hivatkozások listája sem teljes, de a szakmai munkánk után
részletesebben érdeklődők részére szívesen szolgálunk még bővebb
információval!
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Referenciául szolgáló színházak,
fellépőhelyek:
Budapesten:
Merlin Színház, Bárka Színház, IBS Színpad,
Komédium Színház, Pesti Magyar Színház,
Holdvilág Kamaraszínház
Vidéken: Miskolci Nemzeti Színház; Békés
Megyei Jókai Színház, Esztergomi
Várszínház; Győri Nemzeti Színház; Pécsi
Harmadik Színház, Veszprémi Petőfi Színház;
Gyulai Várszínház, Kabóca Bábszínház
Külföldön: Norvégiai Magyarok Baráti Köre
(Oslo), Magyar Intézet (Pozsony, Tallin)
Reviczky Társulás (Léva), Városi Művelődési
Központ (Dunaszerdahely), Collegium
Hungaricum (Bécs), Gloria Theater (Bécs),
Kaisermühlner Werkl (Bécs), Vorbühne
Zürich (Zürich), Genf, Basel, Bern, Lucern,
Lenzburg, Linz, Villach, Graz, Stainz,
Salzburg, Hofkirchen

VIDEÓK
A BÉKAKIRÁLY
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/611218749016947/

CSACSKA NYULACSKA
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/666748550130633/

NYÁRI AJÁNLÓ
http://www.dvorakpatkaszinhaz.hu/dvorakpatkaszinhaz/nyar/NYAR
AJANLO5.htm

DOKUMENTUMFILM
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/609113949227427/

EGYPERCESEK
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/612472342224921/

MURPHY TÖRVÉNYEI
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/611219649016857/

FELESÉGEK FELESÉGE
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/610700829068739/

DE SZERETNÉK
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/613170162155139/

OLY KORBAN
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/612479252224230/

Referenciául szolgáló filmek, TV-felvételek,
-közreműködések:
Blue Box c. film; Mindentudás Egyeteme
(Duna TV); Humoros illusztráció:
Adóellenőrök (TV2)

MINDENTUDÁS EGYETEME
https://www.facebook.com/dvorakpatka/videos/610699032402252
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GYEREKEKNEK SZÓLÓ PRODUKCIÓINKRÓL
Célunk - személyes érintettségünknél fogva is -, hogy a 3-10 éves
gyerekek részére olyan szórakoztató előadásokat hozzunk létre,
melyek egyben nevelnek is: pozitív példát adva az emberi
viselkedésről, jószívűségről, segítőkészségről, becsületességről,
szeretetről, szorgalomról, s pellengérre állítja az erőszakot, önzést,
butaságot…
Gyerekelőadásaink formanyelvében hangsúlyos a tradicionális
történetmesélés, a metakommunikáció és a mimetikus elemek
használata, valamint a zene cselekményt erősítő, illetve történést
ellenpontozó hatása.

12.

Fontos alkotói, rendezői elvek:
Megtartjuk a klasszikus mesemondás hagyományos értékeit, minden esetben legyen
egyértelmű, világos a meseszövés. Dramaturgiailag követjük a népmesékben már letisztult
fordulatokat, szimbólumokat, hiszen azok hosszú évek során nem véletlenül alakultak olyan
módon, ahogyan.
A mimetikus eszközök használatában, a „néma játékos” részekben ügyelünk a „mozdulatok
hírértékére”, a gondolati tartalom és a hangulati tartalom egyensúlyára és azok értelmezhetőségére
(a gyermekek életkorának megfelelően).
Törekszünk arra, hogy a szereplők jellemrajza (jó vagy rossz, hazug vagy igazmondó, jószívű
vagy önző stb…) egyértelmű legyen, hogy morálisan, helyes értékítélet kialakulását hozza létre a
gyerekekben, nézőkben úgy, mint a hagyományos népmesékben (nem úgy, mint a „modern”, utóbbi
időben látható gyerekeknek szánt animációs-filmekben, filmekben!).
Egyik alkotói célunk, elsődleges rendezői vezérlő elvünk a népmesék erkölcsi, morális nevelési
hatásának követése, szemben a fentebb említett „modern”, gyerekeknek szánt történekkel, ahol a
jó fiúkat a rossz fiúktól szinte csak az különbözteti meg, hogy a jókon fehér kalap van, a rosszakon
fekete, de tulajdonképpen a jók jobb verekedők, ügyesebb gyilkosok, a maguk módján
erőszakosabbak, így tudnak felülkerekedni, de az, hogy ezt miért teszik, az már elsikkad.
A modern pszichológiai kutatások is igazolják a mesék, népmesék jelentőségét a gyermekek
mentális fejlődésében, nevelésében.
„A népmesék világában eligazodó gyermek a lélek mély rugóit vési be belső képei és a sokszoros
ismétlés során. Felnőtt korban jelentősen növeli az érzelmi intelligenciát ez a tudás, emberi
krízisekben valódi lelki erőként, támaszként jelenik meg. A magyar népmesék mély bölcsességet
hordoznak az ember világáról, mely a lényegi értékek és az alapvető lelki érzelmi működés
tanulásának egyik legfontosabb forrásává válik. Közvetítésük meleg, érzelmileg elfogadó légkörben
a gyermek nevelésének leghatékonyabb eszközei közé tartozik.”
(Orosz Katalin: A népmesék lélektani elemzése részlet)
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PÓDIUMSZÍNHÁZI PRODUKCIÓINKRÓL
Irodalmi estjeink témaválasztásukban költők és múzsáik életével,
költészettel foglalkoznak, az elhangzó versek, prózai, önéletrajzi
vonatkozású írások, naplórészletek az est folyamán színdarabbá
állnak össze.
Az előadásokban fontos szerepet kap a modorosságtól mentes
színészi játék, a pontos színházi dramaturgia, a drámai íves
szerkesztés, a díszlet, illetve fény- és hangtechnika alkalmazása.
Ennek következtében az előadások bármely térben (mind
nagyszínpadon, kamarateremben, könyvtári szobában, vagy akár
iskolai aulában is) nagyszínházi hatást érnek el.
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GYEREKEKNEK
3. A Békakirály
FELNŐTT, IFJÚSÁGI PRODUKCIÓINKRÓL
4. Csacska nyulacska
5. Tótágas történetek
Előadásainkra jellemző az ironikus hangvétel és a humor.
6. Játsszunk pantomimet! Stílusuk a klasszikus pantomim elemeire épül, de az abszurd
megfogalmazások is megtalálhatók jelképrendszerükben.
FELNŐTT , IFJÚSÁGI
Egyedi jellemzőjük az a sajátságosan izgalmas atmoszféra, amely a
7. Egypercesek
közönséggel szoros kapcsolatot tartva, a nézőket alkotó részesévé
8. Murphy törvényei
teszi az előadásnak.
PÓDIUMSZÍNHÁZ
9. Feleségek felesége
10. De szeretnék...
11. Oly korban éltem én...
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Csányi Vilmos professzor úr a Mindentudás Egyeteme című TV
műsorban az előadásban való közreműködés után:
„Az előkészületek során volt alkalmam Gáborral beszélni és meg kell
mondjam, a pantomimművészek nagyon sokat tudnak az emberi
kommunikációról és az emberi elme működéséről. Jó lenne néha a
tudósoknak odafigyelni!”

„A fanyar humorú előadásba a művész bevonta a nézőket is, akik nagy élvezettel váltak
részesévé a nevetésre ingerlő jelenetnek. Mert másokat kinevetni jóleső érzés, magunkat kinevetni
azonban egyszersmind a legegészségesebb is.
A világ elviselhetőbb, rendezettebb, kedvesen ironikus lesz egy ilyen előadás után.
A pantomim megérleli bennünk a csendet, és a Murphy törvényei is jóleső derűvel csiklandozzák
lelkünk jobbik felét.
Én legalábbis úgy éreztem magam Dvorák Gábor pantomimművész előadása után
mintha lélekben, gondolatban frissítő fürdőt vettem volna.”
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